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2074/57/4/2021 Rozpočtové opatření č. 4 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové zprávy (ad 1), 

Důvodová zpráva: 

Ad 1) 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

2219 55X  Ostatní záležitosti pozemních  
 komunikací 

7 556,0 - 150,0 7 406,0 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500541 
 – Parkoviště ul. Tománkova) 

0,0 + 150,0 150,0 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 150 000 Kč na přeložku distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie. Toto zařízení bude dotčené stavbou „Parkoviště ul. Tománkova“.  

  
PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3412 2132 530  Příjmy z pronájmu ost. nemov.  
 věcí a jejich částí  

0,0 + 68,0 68,0 

  
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3412 530  Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 0,0 + 68,0 68,0 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení příjmové 
i výdajové části rozpočtu o 68 000 Kč. Mezi statutárním městem Přerov a společností Teplo 
Přerov a. s. byla uzavřena dohoda o narovnání. Statutární město Přerov má pohledávku vůči 
společnosti Teplo Přerov, a. s. z titulu bezesmluvního užívání nemovitých věcí – částí budov 
ve vlastnictví města pro účely umístění zařízení fotovoltaické elektrárny (FVE). Společnost 
Teplo Přerov a. s. má vůči statutárnímu městu Přerov pohledávku z titulu náhrady škody – 
ušlého zisku v souvislosti s rekonstrukcí střechy hotelu Zimní stadion, která vyvolala nutnou 
demontáž FVE panelů po dobu této rekonstrukce. Vzhledem k tomu, že dlužné částky, které 
vůči sobě uplatňují oba subjekty, se vzájemně kryjí, nebudou po sobě vzájemně uplatňovat 
úhradu ve výši 67 731,81 Kč, v níž jsou pohledávky shodné, z důvodu účtování je však nutné, 
aby uvedená částka byla v rozpočtu rezervována. Po odečtení uplatňovaných náhrad zůstává 
městu pohledávka vůči Teplu Přerov a. s. ve výši 227,84 Kč včetně DPH. 
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 
 

PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 
 transfery ze státního rozpočtu 

671,7 + 1 388,6 2 060,3 

  
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3113 610  Základní školy 24 506,4 + 1 388,6 25 895,0 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

61X  Školská zařízení 41 686,0 + 1 388,6 43 074,6 

  
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení účelové neinvestiční 
dotace ve výši 1 388 560 Kč poskytnuté na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání do rozpočtu města. 
Finanční prostředky jsou určeny v rámci Výzvy Šablony III pro ZŠ Přerov, Trávník 27 na 
projekt s názvem „ZŠ Trávník Přerov – šablony OPVVV III.“ 
 


